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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 
2012. 
 
 
Nº. 3/2012 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na sua 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, José Francisco Colaço 
Guerreiro, António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo Jorge 
Maria do Nascimento na qualidade de Vereadores. 
 

• ABERTURA DOS TRABALHOS: 
 
Dada a existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, pelas 
21,20 horas, passando de seguida o órgão a ocupar-se dos assuntos constantes da ordem de 
trabalhos entregue em momento oportuno aos eleitos. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

No âmbito deste ponto informou o Sr. Vereador Paulo Nascimento da realização de um 
jogo da Seleção Nacional de Futebol Feminino - Sub 19 com a do Pais de Gales, no 
Estádio Municipal no dia 16 de Março próximo, uma organização da Federação 
Portuguesa de Futebol com a colaboração da Associação de Futebol de Beja e a Câmara 
Municipal de Castro Verde. 
 
Deu igual conhecimento da nomeação do Sr. Carlos Manuel Cândido Pedro, para o seu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Em seguida o Sr. Vereador António José Paulino alertou para a deterioração que se 
verifica num local de recolha de compostagem na Avª. Zeca Afonso, em Castro Verde, nas 
imediações do café Mira Palma. 
 
Opinou o mesmo Vereador que na informação referente ao total dos encargos de curto e 
médio prazo e não pagos respeitantes a fornecimentos, empreitadas e diversas prestações 
de serviços à data de 31 de Janeiro último, deveria também apresentar o ponto da situação 
efectivamente à data indicada, pois o documento inclui todas as verbas não pagas dos 
protocolos até ao final do ano corrente. 
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ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião anterior 
Atendendo que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
anterior foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente colocou-a à consideração 
dos restantes membros, e não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a 
votação, nominalmente, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Expediente: 
Deu o Sr. Presidente da Câmara conhecimento do seguinte expediente recebido: 

• “E-mail” do Prof. Doutor Luciano Caetano da Rosa, apelando para a leitura de um 
artigo seu publicado no Diário do Alentejo acerca da candidatura do Cante 
Alentejano do Baixo Alentejo a Património Cultural da Humanidade. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando 
conhecimento da pergunta feita pelo seu Deputado João Ramos, ao Ministério da 
Economia e do Emprego, acerca do contrato a celebrar entre o Estado Português e 
a Sociedade Mineira de Neves Corvo – SOMINCOR, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº.8/2012. 

• “E-mail” da Direção Nacional do Sindicato dos Trabalhos da Administração Local 
dando conhecimento da nota de imprensa nº. 2 sob o título “STAL foi ouvido na 
Comissão do Poder Local – Petição em Defesa do Poder Local no Parlamento”. 

• Oficio do Instituto da Água IP, em que os seus dirigentes superiores apresentam os 
seus cumprimentos ao deixarem de exercer tais funções. 

• Fax da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral acerca da 
realização de uma reunião com a Administração da ANACOM para manifestar o 
seu descontentamento face à forma como tem sido conduzido o processo da 
instalação da TDT – Televisão Digital Terrestre, e exigir tratamento equitativo 
para todos os cidadãos, apelando a que seja considerada a situação particular dos 
territórios do Baixo Alentejo. 

• Fax da Câmara Municipal de Ourique dando conhecimento do ofício enviado à 
Empresa Comboios de Portugal – EPE, acerca da paragem experimental do 
comboio Alfa Pendular nº.182 na Estação da Funcheira. 

 
Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s .1 a 6. 
 
SUBSIDIOS E COMPARTICIPAÇÕES: 
1. - Concessão de subsídios: 
 

• À Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros: 
Apreciou a Câmara a Câmara o pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação de 
Moradores do Bairro dos Bombeiros para fazer face a despesas com a realização das XIII 
Festas dos Santos Populares, que pretende levar a efeito nos dias 8 e 9 de Junho próximo, 
conforme previsto no seu Plano de Atividades de que junta cópia. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, conforme proposta apresentada pelo Sr. Vereador Paulo 
Nascimento, deliberou, por unanimidade e nominalmente, conceder à Associação de 
Moradores do Bairro dos Bombeiros um subsídio no montante de 900 €, bem como 
autorizar o respetivo pagamento. 
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Os documentos acima referidos constituem anexos à presente ata com o nº s 7. 
 

• À Associação Canil e Gatil “Os Rafeiritos do Alentejo”: 
Foi presente o pedido apresentado pela Associação Canil e Gatil os “Rafeiritos do 
Alentejo”, com sede na Estação de Ourique, neste concelho, em que solicita o apoio 
financeiro para a realização, a exemplo dos anos anteriores, de uma campanha de 
esterilização, no próximo dia 22 de Fevereiro, junto dos animais ali recolhidos bem como 
aos errantes neste concelho. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face do proposto pelo Sr. Vereador António João 
Colaço, deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um apoio financeiro no 
montante de 500 €, bem como autorizar o respetivo pagamento. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 8. 
 
2. - Apoio à realização de Seminário sobre Ensino da Matemática: 
Foi presente um “e-mail” de Jorge Cruz (Professor acompanhante do Plano de Matemática 
e da implementação do Programa de Matemática do Ensino Básico), em que solicita, a 
exemplo do ano anterior, o apoio desta Autarquia para a realização, em Castro Verde, de 
um Seminário sobre Ensino da Matemática, nos dias 6 ou 13 de Março próximo, através 
da cedência da Sala do Cine - Teatro Municipal, de uma viatura e motorista para deslocar 
duas conferencistas ao evento (provenientes de Lisboa e de Évora) e a oferta do almoço às 
duas conferencistas, ao organizador e ao representante desta Autarquia. 
 
A Câmara face perante a informação e parecer favorável à realização da iniciativa do Sr. 
Vereador Paulo Nascimento, a exemplo do ano anterior, deliberou, por unanimidade e 
nominalmente, apoiar a realização do referido seminário nos termos solicitados pela 
respetiva organização, e autorizar os encargos daí decorrentes. 
 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº. 9. 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Secção Financeira e do Património 

 
1. - Pagamentos balancete: 
1.1. - Mapa Centralizador da Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador da Receita e Despesa, referente ao 
período de 1 a 31 de Janeiro findo, o qual apresenta os seguintes saldos: 
 

• Receitas próprias: 
Saldo do ano de 2011 1.082.980,31 € 
Receitas cobradas 725.693,82 € 
Soma 1.808.674,13 € 
Despesas realizadas 908.227,90 €  
Saldo em 31/1/12 900.446,23 € 

 
• Operações de Tesouraria: 

Saldo do ano de 2011 530.952,16 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 60.958,40 € 



 

4/11 
Reunião ordinária da CMCV de 01/02/2012 

Soma 591.910,56 € 
Op. Extra. Orçamentais - Saídas 64.946,44 € 
Saldo em 31/1/12 526.964,12 € 

 
DISPONIBILIDADES 
Caixa  10.548,26 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 1.414.362,09 € 
Total das disponibilidades em 31/1/12 1.427.410,35 € 
Documentos 64.946,44 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31/1/12 526.964,12 € 

 
• Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Janeiro de 
2012:   2.330.824,22 € (inclui os compromissos com as prestações mensais dos protocolos para 
o ano corrente) 

 
O documento acima referido constitui anexo à presente ata com o nº .10. 
 
2. - 1ª. Revisão ao Orçamento Municipal (AMR e PPI) – 2012: 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente: 
 
“Considerando a necessidade de se fazer uma revisão aos documentos previsionais do ano 
de 2012, e que esta implica a criação de rubricas novas. 
 
Considerando que tal situação nos obriga a que formalmente precisemos de autorização do 
Órgão Deliberativo, cf dispõe o art.º 53º/2 al. b) da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Formalmente proponho, que a Câmara Municipal de acordo com o preceito legislativo, 
aprove numa próxima reunião, uma revisão ao Orçamento Inicial da Despesa com inclusão 
das seguintes rubricas: 
 
02/01.01.15 – Remunerações por doença e maternidade/paternidade. 
02/05.08.03 – Subsídios – Famílias Outras. 
 
Apresente à Assembleia Municipal a referida revisão com o pedido de autorização para a 
afetação de despesas aquelas rubricas orçamentais.” 
 
Apreciada a proposta apresentada, onde o Sr. Presidente prestou os esclarecimentos 
julgados necessários, deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos Srs. 
Vereadores José Francisco Colaço Guerreiro e António José da Luz Paulino, aprová-la e 
submete-la a apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
Ficam anexos à presente ata os documentos que constituem a presente proposta, dando-se 
por isso como aqui integralmente transcritos. 
 
3. - 1ª. Alteração ao Orçamento e Opções do Plano (AMR): 
Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 1ª. alteração a 
efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso (AMR), e explicados os 
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motivos da alteração proposta, submeteu-a a votação tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade e nominalmente, ficando anexos à presente ata os documentos que a 
constituem, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos. 
 
4.- Emissão de parecer prévio vinculativo na celebração ou renovação de contratos de 
     aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito da aplicação da 
     Lei nº.12-A/2008, de 27 de Fevereiro: 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta sobre o assunto em 
título, elaborada pelo Sr. Chefe da Divisão de Administração e Finanças, e sobre a qual 
proferiu o seguinte despacho “Objeto de Reunião - Pese embora a eventual não 
aplicabilidade do procedimento às Autarquias Locais, a prudência jurídica talvez o 
aconselhe. De qualquer modo, entendemos que este quadro legal configura mais um 
ataque claro à autonomia política (por via administrativa) do PODER LOCAL.” 
 
“Considerando que a Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento do Estado para 
2012, determina no seu artigo 26º/4, a necessidade da obtenção de parecer prévio 
vinculativo, na celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos 
e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; 
Considerando que o legislador considerou para esta aquisição de serviços, 
designadamente, os contratos de prestações de serviços nas modalidades de tarefa e 
avença e consultadoria técnica; 
 
Considerando que a palavra “designadamente”, tem uma extensão de difícil alcance, aliás 
diga-se que o Decreto-Lei nº 29-A/2011, de 1 de Março, diploma que estabelece as normas 
de execução do Orçamento do Estado para 2011, segundo o seu artº 69º/2, considera como 
não estando sujeitas ao disposto o artigo 22º/ 1 e 2 da Lei nº 55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, LOE 2011, apenas as seguintes situações: 
 
1) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos 
no artigo 1º/2 da Lei nº 23/96, de 26 de Julho, como são exemplo: o fornecimento de água, 
energia eléctrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 
electrónicas, serviços postais, tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos 
urbanos; 
 
2) Contratos mistos, cujo tipo contratual preponderante não sejam a aquisição de serviços; 
 
3) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços adjudicados ao 
abrigo de acordo-quadro; 
 
4) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com entidades públicas empresariais; 
 
5) As renovações de contratos de aquisições de serviços, nos casos em que tal seja 
permitido, quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em 
que o critério de adjudicação tenha sido o mais baixo preço. 
 
Considerando que a Portaria nº 9/2012, de 10 de Janeiro, considera ainda expressamente 
no âmbito da consultadoria técnica, as áreas jurídica, arquitectónica, informática ou de 
engenharia; 
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Considerando, pelo que fica atrás exposto, que a exigência do parecer prévio vinculativo 
aplica-se a qualquer contrato de aquisição de serviços, qualquer que seja o seu objecto e a 
qualquer pessoa colectiva ou singular, salvo as excepções atrás mencionadas;  
 
Considerando que nas autarquias locais, o parecer prévio é da competência do órgão 
executivo cf. dispõe o artº 26º/8 da LOE de 2012, e depende da verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e c) do nº 5 do mesmo artigo, bem como da alínea b) do mesmo 
número (5), com as devidas adaptações; 
 
Considerando que falta regulamentar os termos e a tramitação desse parecer através de 
Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, das 
finanças e da Administração Pública, cf. dispõe o artº 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 
de Setembro, segundo a nova redacção dada pelo artº 20º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de 
Abril – Orçamento do Estado para 2010, facto que apesar disso não constituiu 
impedimento legal para que a Inspecção-Geral de Finanças – IGF, dispensasse o mesmo, 
dado que está a pedir este procedimento nas autarquias que está a inspeccionar;  
 
Considerando a Portaria nº 9/2012, de 10 de Janeiro que define os termos e tramitação a 
aplicar a todos os contratos de aquisição de serviços, celebrados por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, onde nos 
incluímos, pf. do artº 1º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro; 
 
Assim, apesar das dúvidas que persistem, mas à cautela, sobre a legalidade da despesa, 
dada a acção que a IGF está a desenvolver no terreno e as consequências que daí possam 
resultar, a nulidade de todos os contratos de aquisição de serviços, quer celebrados 
(novos), quer renovados em 2012, que a poderem ser considerados nulos os pagamentos 
que daí resultavam seriam por consequência considerados pagamentos ilícitos, deixo à 
consideração de V. Ex.ª a emissão dos respectivos pareceres, atenta as razões apresentadas 
para as referidas contratações, e caso estes sejam favoráveis a celebração dos contratos de 
prestação de serviços, cf. anexos I a V. 
 
Mais, os contratos a celebrar com os Senhores Carlos Fernando Júlio e Paulo Morais da 
Cunha Martins, devem retroagir à data de 01 de Janeiro de 2012 e o seu término ir até 31 
de Dezembro do mesmo ano, não podendo ser objecto de nenhuma renovação 
automática.” 
 
Estão abrangidos pela presente proposta os contratos de prestação de serviços, modalidade 
de avença, celebrados com os Srs. José Jacinto Sargento Valente, Carlos Fernando Júlio, 
Paulo Morais da Cunha Martins, e a Sociedade de Advogados Veiga e Moura & 
Associados. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, 
por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores José Francisco Colaço Guerreiro 
e António José da Luz Paulino. 
 
Ficam anexos à presente ata, dando-se, por isso como aqui integralmente transcritos os 
documentos que integram a proposta acima descrita. 
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• No âmbito do assunto acima referido, submeteu o Sr. Presidente à apreciação da 
Câmara a seguinte proposta formulada pelo Sr. Chefe da Divisão da Administração 
e Finanças, sobre a qual proferiu igualmente o mesmo despacho: “Objeto de 
reunião - Pese embora a eventual não aplicabilidade do procedimento às 
Autarquias Locais, a prudência jurídica talvez o aconselhe. De qualquer modo, 
entendemos que este quadro legal configura mais um ataque claro à autonomia 
política (por via administrativa) do PODER LOCAL.” 

 
“Considerando o que a Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento do Estado 
para 2012, determina no seu artigo 26º/4, a obrigação dos órgãos, serviços e outras 
entidades previstas os nºs 1 a 4 do artigo 3º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
incluindo pessoas colectivas de direito público entre outros em que a norma é aplicável, 
quando da celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços à necessidade 
de emissão de parecer prévio vinculativo; 
 
Considerando que a lei de execução do Orçamento do Estado para 2011, Decreto-Lei nº 
29-A/2011, de 1 de Março, segundo o seu artigo 69º/2, apenas excluía desta obrigação, as 
seguintes situações: 
 
1) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos 
no artigo 1º/2 da Lei nº 23/96, de 26 de Julho, como são exemplo: o fornecimento de água, 
energia eléctrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 
electrónicas, serviços postais, tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos 
urbanos; 
 
2) Contratos mistos, cujo tipo contratual preponderante não seja o da aquisição de 
serviços; 
 
2) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços adjudicados ao 
abrigo de acordo-quadro; 
 
3) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com entidades públicas empresariais; 
 
4) As renovações de contratos de aquisições de serviços, nos casos em que tal seja 
permitido, quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em 
que o critério de adjudicação tenha sido o mais baixo preço. 
 
Considerando que nas autarquias locais, o parecer previsto é da competência do órgão 
executivo, cf. dispõe o artº 26º/8 da LOE 2012 e depende da verificação dos requisitos 
previstos no artigo 26º/5 da mesma lei; 
 
Considerando que faltou regulamentar os termos e a tramitação desse parecer através de 
Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, das 
finanças e da Administração Pública, cf. dispõe o artº 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 
de Setembro, facto que apesar disso não foi impedimento para que a Inspecção-Geral de 
Finanças – IGF, dispensasse o mesmo, dado que está a pedir este procedimento nas 
autarquias que está a inspeccionar;  
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Considerando a Portaria nº 9/2012, de 10 de Janeiro, que define os termos e tramitação a 
aplicar a todos os contratos de aquisição de serviços, celebrados por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, onde nos 
incluímos, pf. do artº 1º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro; 
 
Considerando que a referida Portaria admite a possibilidade de parecer genérico favorável 
à celebração de contratos de aquisição de serviços, quando a execução se conclua no prazo 
de 20 dias a contar da notificação da adjudicação, desde que não ultrapassem o montante 
anual de 5.000,00€ a contratar com a mesma contraparte; 
 
Assim, e apesar das dúvidas que persistem, nomeadamente no que tem a ver com a falta da 
publicação da Portaria mencionada na parte final do artº 26º/8, da LOE para 2012 (que 
define os termos e tramitação do parecer prévio, apesar da Portaria nº 9/2012, poder 
aplicar-se-nos porque atinge os órgãos e serviços abrangidos pela LVCR, onde estamos 
incluídos), e à cautela sobre a legalidade da despesa, dada a acção da IGF no terreno, que 
está a solicitar os pareceres dos contratos de prestação de serviços, e as consequências que 
daí podem advir, a nulidade de todos os contratos de aquisição de serviços, quer 
celebrados, quer renovados em 2012, que a poderem ser nulos os pagamentos que daí 
resultariam seriam considerados ilícitos, proponho a V. Ex.ªs: 
 
1º Que seja emitido parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de 
serviços que ocorrerem durante o ano de 2012, de aquisição de serviços cuja execução se 
conclua no prazo de 20 (vinte), dias a contar da notificação da adjudicação e não 
ultrapassem os 5.000,00€; 
 
2º Que seja emitido parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de 
serviços de manutenção ou assistência de máquinas, equipamentos ou instalações, pelo 
prazo de um ano, desde que não seja ultrapassado o montante anual de 5.000,00€, a 
contratar com a mesma contraparte; 
 
Os Serviços de contratação devem comunicar ao órgão executivo, até final do mês 
seguinte àquele em que foram adjudicados os contratos que forem celebrados, juntando os 
elementos previstos no artº 3º/2, da mencionada Portaria.” 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, 
por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores José Francisco Colaço Guerreiro 
e António José da Luz Paulino. 
 
Constitui anexo à presente ata a proposta acima descrita, com o nº.11. 
 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 
 
1. - Pedido de parecer sobre destaque de prédio urbano, ao abrigo do disposto no nº.4 
      do artigo 6º. do Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro 
      duzidas pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30 de Março: 
Foi presente o pedido apresentado por Aníbal Manuel Lança Serpe, residente no Rosário, 
concelho de Almodôvar, proprietário de um prédio urbano, sito na Rua de Aljustrel nº.32 e 
na Travessa do Sol Posto nº.24, em Castro Verde, inscrito na matriz predial urbana da 
respetiva freguesia sob o artigo nº. 455, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Castro Verde com o nº.2838/2031002, em que para efeitos de divisão, de acordo com o que 
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se acha firmado e porque se encontram construídos dois edifícios um para lado dos 
arruamentos fisicamente separados, requer que seja desanexado o prédio seguinte: 
 
Prédio nº. 1 – Urbano, sito na Rua de Aljustrel nº.32, em Castro Verde, destinado a 
habitação com a área coberta de 127,41 m2 descoberta de 83,09 m2, inscrito na matriz sob 
o artigo 6054, conforme processo de obras nº.37/05 e emissão do alvará de licença 
nº.108/05 e alvará de autorização de utilização nº.61/07. 
 
Assim e para desanexar na respetiva Conservatória do Registo Predial, vem requerer que 
lhe seja certificado se a desanexação pretendida está dispensada do regime de 
licenciamento previsto no nº.4 do artigo 6º. do Decreto Lei nº.555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de Março. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face do parecer proferido pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística, deliberou, por unanimidade e nominalmente, certificar que na desanexação 
pretendida é dado cumprimento ao estipulado no nº.4 do artigo 6º. do Decreto-Lei atrás 
referido, uma vez que as duas parcelas (prédios urbanos) resultantes do destaque 
confrontam com arruamentos públicos e em cada uma delas encontram-se construídos 
edifícios fisicamente separados, um em cada arruamento. 
 
2 - Emissão de parecer sobre aumento de compropriedade: 
Foi presente um requerimento em que Maria Joana Camacho Revés Guerreiro, residente 
na Rua 5 de Outubro nº.8, em Castro Verde, requer nos termos co nº.1 do artigo 54º. da 
Lei nº.91/95, de 2 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº.64/03, de 23 de Agosto, 
que lhe seja emitido parecer acerca do aumento da compropriedade, para efeitos de 
partilha do prédio rústico, sito na freguesia de Santa Bárbara de Padrões, com a área de 
11,475 hectares, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3, da Secção B, resultando a 
mesma na adjudicação em compropriedade a favor da requerente, de Hélder Camacho 
Fernandes Revés, de Maria Revés Fernandes, de Odília da Cruz Revés Fernandes, de 
Manuel João Francisco, de Luísa Maria Fernandes Marques, de Francisco Manuel 
Fernandes Marques, de Carlos Manuel Fernandes Marques, de José Manuel Fernandes 
Marques e de Manuel Fernandes Marques. 
 
Apreciado o pedido, a Câmara, em face da informação prestada pelo Coordenador Técnico 
da Secção Técnica Administrativa, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 
constituição da compropriedade para os fins em causa, na medida em que não se verificam 
os pressupostos fundamentais previstos no nº.2 do artigo 54º. da Lei nº.64/03, de 23 de 
Agosto, isto é destinando-se a adjudicação em compropriedade, sem que este ato resulte na 
divisão física do imóvel em causa. 
 
3. - Emissão de parecer sobre projeto de instalação de olival de regadio: 
Foi presente um requerimento em que o Gabinete de Projetos e Estudos Agrícolas Ldª. – O 
Trevo, com sede em Beja, solicita em nome da sua cliente Silvina Maria Rodrigues, 
residente na Herdade do Vale das Covas, freguesia de São Marcos da Ataboeira, a emissão 
de parecer/autorização para a instalação de olival de regadio, numa área de 0,90 ha, no 
prédio rústico denominado “Salto”, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 4 da secção C, 
da referida freguesia de São Marcos da Ataboeira. 
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Apreciado o pedido, a Câmara, em face do parecer emitido pelo Gabinete de Gestão 
Urbanística e Ambiental, deliberou, por unanimidade, autorizar o projeto de instalação de 
olival de regadio pretendido. 
 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT O 
 
1. - Concessão/renovação de cartões sociais: 
Segundo proposta e documentação apresentadas pela Divisão de Ação Social, Educação, 
Cultura e Desporto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, conceder 
cartões sociais a: Nélia Maria Rosa Lourenço da Costa, residente no Monte da Sete, Diana 
Isabel Lucas Raposo, residente no Monte das Piçarras, Manuel Cristina, residente no 
Monte dos Geraldos, todos no escalão A, e a Bárbara Santos Madeira, residente em Castro 
Verde, no escalão B. 
 
Com base na mesma documentação, deliberou a Câmara, por unanimidade e 
nominalmente, renovar o cartão social requerido por Alice Maria dos Santos, residente em 
Castro Verde, correspondente ao escalão A. 
 
Igualmente, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, indeferir os pedidos de 
concessão de cartões sociais requeridos por Maria de Lurdes Gonçalves Albino, residente 
no Monte da Sete, e por Edmundo Timóteo Silvestre de Matos, residente em Santa 
Bárbara de Padrões, pelo facto de apresentarem rendimentos que ultrapassam o valor de 
referência para a atribuição de cartão social previsto no respetivo regulamento. 
 
2. - Entrudanças – 2012: 
Apreciou a Câmara e aprovou, por unanimidade e nominalmente, a proposta da reedição 
do iniciativa “Entrudanças 2012”, a realizar nos dias 18 a 20 de Fevereiro próximo, em 
Entradas, apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento, conforme documentos anexos 
à presente ata, dando-se, por isso como aqui integralmente transcritos. 
 
3. - Protocolo de Cooperação - Projeto “Cante Alentejano no 1º. Ciclo do Ensino Bási- 
      co” nas Escolas do Concelho de Castro Verde: 
Foi presente a proposta de protocolo de cooperação apresentada pelo Sr. Vereador Paulo 
Nascimento relativamente ao projeto “Cante Alentejano no 1º. Ciclo do Ensino Básico”, 
nas Escolas do Concelho de Castro Verde, a celebrar entre esta Autarquia, o Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo. 
 
Apreciado o assunto, onde o Sr. Vereador Paulo Nascimento prestou os esclarecimentos 
adicionais considerados necessários, deliberou a Câmara, por unanimidade e 
nominalmente, celebrar o protocolo de colaboração em causa com os parceiros acima 
referidos, cuja minuta se anexa à presente ata, dando-se, por isso como aqui integralmente 
transcrita. 
 
4. - Substituição de horário da AEC - Atividades Lúdicas e de Animação”: 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara o despacho favorável que proferiu no 
dia 14 de Janeiro findo, sobre o assunto referido na informação nº.74/2012, da Divisão de 
Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: 
 
“No sentido de dar continuidade ao desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) e em virtude da professora Carla Fernanda Alfredo Canário Francisco, 
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que leciona a AEC de Actividades Lúdico – expressivas, se encontrar temporariamente 
impedida de prestar serviço, sugiro que ao abrigo da Lei nº.59/2008, de 11 de Setembro, 
seja admitida celebração a termo incerto, com outro professor/a, para sua substituição, 
enquanto durar o impedimento da professora em questão. 
 
Considerando que o concurso aberto, através da plataforma eletrónica, para este horário, se 
encontra em vigor, deve a lista de ordenação ser consultada e contactado(a) o(a) 
professor(a) disponível que se encontre melhor posicionada na lista de ordenação.” 
 

PERIODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Não se verificou a presença de qualquer cidadão. 
 

• APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada, por unanimidade pela Câmara, para 
que produza efeitos imediatos. 
 

• ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 00,35 horas, da qual se 
lavrou a presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros 
presentes, e por mim, Fernando Colaço Sebastião, Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, que a secretariei. 
 
 
 
 


